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Ogłoszenie nr 500114985-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.

Gmina Zapolice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 539939-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Zapolice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki  5, 98-161
  Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail
a.ziolkowska@zapolice.pl, faks 438 231 982. 
Adres strony internetowej (url): www.zapolice.biuletyn.net 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa
oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GKI.271.6.2018.AZK

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice” w
zakresie:branży sanitarnej (Część I), branży konstrukcyjno-budowlanej (Część II), branży
elektrycznej (Część III). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży sanitarnej

jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - części od
1 do 3. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania
Szczegółowy opis robót budowlanych, które są objęte nadzorem na podstawie niniejszej umowy
zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
przedmiary robót będące załącznikiem Nr 7 do SIWZ. Klauzula dotycząca zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający nie formułuje
wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp z uwagi na możliwość realizacji zamówienia
przez osoby niepodlegające stosunkowi pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie
czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane nie
polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym
rozumieniu,że same wyznaczają sobie zadania i samie te zadania realizują. Informacja na temat
możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W
takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej
część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm)
Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś
elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagania
stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia
dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów
kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

 
Dodatkowe kody CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34491.87 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH



23.05.2018

3/5

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży konstrukcyjno budowlanej

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: GRAFIT SP. z o.o. 
Email wykonawcy: sekretariat@grafit.info.pl 
Adres pocztowy: Zachodnia 19 
Kod pocztowy: 98-200 
Miejscowość: Sieradz 
Kraj/woj.: łódzkie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24491.87 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0



23.05.2018

4/5

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży elektrycznej

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: SPECKON Projekty i Nadzory Budowlane Jarosław Snowarski 
Email wykonawcy: biuro@speckon.pl 
Adres pocztowy: ul. Czeska 8 
Kod pocztowy: 98-220 
Miejscowość: Zduńska Wola 
Kraj/woj.: łódzkie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19926.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19926.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19491.87 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: GRAFIT SP z o.o. 
Email wykonawcy: sekretariat@grafit.info.pl 
Adres pocztowy: Zachodnia 19 
Kod pocztowy: 98-200 



23.05.2018

5/5

Miejscowość: Sieradz 
Kraj/woj.: łódzkie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8400.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8400.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48000.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


